UCHWAŁA NR 20.II.2018
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. z 2017
roku poz. 2067 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wiązowna pomocy finansowej na rzecz Komendy Stołecznej Policji Fundusz Wsparcia Policji w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę nowego Posterunku Policji
w Wiązownie do kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w roku 2019 oraz do kwoty
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w roku 2020.
§ 2. Środki pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zapisane są w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wiązowna na rok 2019, w rozdziale 75404 § 6170, tabela nr 2a, poz. 48 oraz na 2020 rok w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, załącznik nr 2 poz. 1.3.2.111.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków zostaną określone
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Wiązowna a Komendantem Stołecznym Policji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Uchwała dotyczy przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na
budowę nowego Posterunku Policji w Wiązownie.
Z uwagi na fakt, iż koszt budowy całego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 6 000 000,00 zł, Zastępca
Komendanta Stołecznej Policji zwrócił się do Gminy Wiązowna o wsparcie finansowe dla realizacji tej
inwestycji, co jak podkreśla, powinno w sposób istotny przyspieszyć proces inwestycyjny.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 37.LIII.2018 z dnia 27 lutego 2018 r., przekazane zostały na
rzecz Komendy Stołecznej Policji – Fundusz Wsparcia Policji, środki pomocy finansowej z przeznaczeniem na
dokumentację projektową nowego Posterunku Policji. Z uwagi na ich nie wykorzystanie, zostały one zwrócone
do budżetu Gminy Wiązowna.
Środki przeznaczone na budowę posterunku policji zostaną przekazane w następujący sposób - 300 000,00
zł w 2019 roku oraz 1 000 000,00 zł w 2020 r.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków zostaną określone
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Wiązowna a Komendą Stołeczną Policji w Warszawie.
Podjęcie uchwały rodzi skutki finansowe w budżecie Gminy Wiązowna.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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